ANUNCI PORTAL WEB MUNICIPAL
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 10 de desembre de 2020, ha adoptat
el següent acord, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Reguladora d'Abocaments
de purins, fems i llots procedents d'estacions depuradores d'aigües Residuals
(E.D.A.R.) amb finalitats agrícoles al municipi de Vilafamés, amb la redacció que a
continuació s'arreplega:
«ARTICLE 4.CONDICIONS DE LES APLICACIONS
S’afig un apartat 3 amb la següent redacció:
4.3. En tot cas, abans de fer l’abocament, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament de
Vilafamés amb identificació, almenys, de la persona que realitzarà els vessaments o
les aplicacions i del dia i les parcel·les on es produirà. A aquesta comunicació
s’adjuntarà una declaració responsable de que es donarà compliment a totes les
disposicions d’aquesta Ordenança.
ARTICLE 11. PERSONES RESPONSABLES.
A l’efecte de la present Ordenança, seran considerats responsables directes de les
infraccions les persones que realitzen els vessaments o les aplicacions, els agricultors
que exploten les terres on es produeixen els vessaments o les aplicacions i les
persones que condueixen els vehicles amb els quals s’infringeixen les normes.
Subsidiàriament seran responsables els propietaris o propietàries de les parcel·les on
es produïsquen els vessaments o les aplicacions. Serà considerat propietari el titular
cadastral, sense perjudici del que puga resultar de qualsevol altra documentació
admesa en dret que es puga aportar. Sense perjudici de les sancions penals o
administratives que en cada cas corresponguen, en tot cas l’infractor haurà de reposar
la situació alterada a l’estat originari, segons valoració efectuada per l’Administració
Local, i indemnitzar pels danys i perjudicis causats. Quan l’infractor no complisca amb
l’obligació de reposició o restauració, l’Administració podrà procedir a la seua execució
subsidiària a costa dels responsables.»
SEGON. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè
puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà
aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
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Simultàniament, publicar el text de la modificació de l'Ordenança municipal en el portal
web de l'Ajuntament [www.vilafames.org] a fi de donar audiència als ciutadans afectats
i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.
TERCER. Recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions
reconegudes per llei que agrupen o representen a les persones els drets de les quals o
interessos legítims es veren afectats per la norma i les finalitats de la qual guarden
relació directa amb el seu objecte.
QUART. Facultar a Alcalde per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
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Vilafamés, a la data de la signatura.
L’Alcalde,
(Document signat electrònicament)
Signat: Abel Ibáñez Mallasén

